
 
 
 
 
 
 

 
บนิตรงสู ่ฮอกไกโด โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 30 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

น ัง่กระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

ป้อมโกเรยีวคาก ุหรอืป้อมรปูดาวหา้แฉก 

ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ สวนพฤกษศาสตร ์ 

สนกุสนาน ณ ลานสก ีRUSUTSU SKI RESORT 

เทีย่วชมงานเทศกาล SAPPORO SNOW FEST 

ชมงานเทศกาลไฟ 3 เทศกาล + บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ 

WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2097 



 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมู ิประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้าร
ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 ชโิทเสะ – โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– เมอืงฮาโกดาเตะ - น ัง่

กระเชา้ชมววิ ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ - ชม Illumination Hakodate 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ ่เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

  
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 

ชโิทเสะ – โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– เมอืง

ฮาโกดาเตะ - น ัง่กระเชา้ชมววิ ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - 

ชมเทศกาล Illumination Hakodate 

   
Hakodate Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ป้อมโงเรยีวคาค ุ– ยา่นเมอืงเกา่

โมโตมาจ ิ– โกดงัอฐิแดง – ลงิแชอ่อนเซ็น - อุโมงคไ์ฟ

โทยะ Toya Illumination 

   Toya Onsen 

Hanabi 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ลานสกี Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – พิพิธภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ– โรงงานช็อคโกแลต 

DUTY FREE – ซัปโปโร  -  ชมงาน Sapporo White 

Illumination 

   
Mystays Sapporo Su-

sukino 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อิสระช้อป ป้ิง  หรือท่อง เที่ยวงาน Sapporo Snow 

Festival 
   Mystays Sapporo 

Susukino 

6 ซปัโปโร – สวุรรณภมู ิ TG671 10.00-15.50     

บนเครือ่ง 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

น าทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน ้าแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มี

น ้ารอ้นทีแ่ตกต่างกัน 11 ชนดิ นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากที่สดุของญีปุ่่ น ภายใน

เมอืงแหง่นี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย น าท่านชม จโิกกดุาน ิหรอื 

หบุเขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับถกูปกคลมุไปดว้ยหมอกควนัและกลิน่ของก ามะถัน ชม

บอ่น ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาคฮอกไก

โด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ที่าเรอืส าหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่ง
หลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยู่
อาศัยของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้ เดนิทางสู ่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 

เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้า
โปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอันดัน 1 
ใน 3 สถานที่ที่ดทีี่สุดของญีปุ่่ น ร่วมกับภูเขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซาก ิ(Nagasaki) 
และภเูขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีดุชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่าย
ของทีร่ะลกึ 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม การประดบัไฟในฮาโกดาเตะ (Hakodate Illumination) ดว้ยถนนที่

สวยแปลกตาและสวา่งไสวไปดว้ยดวงไฟประดับกวา่ 50,000 ดวง คณุจะไดด้ืม่ด ่ากับทัศนียภาพ
ยามค า่คนืทีง่ดงามราวกับความฝันซึง่หาไมไ่ดท้ีไ่หนนอกจากฤดหูนาวทีฮ่าโกดาเตะ ตน้ไมท้ีป่ลกู
ในบนเนนิถนน เชน่ ฮาจมิังซากะ และนจิุกเค็นซากะ จะถูกประดับดว้ยดวงไฟ ซึง่จะเปลง่ประกาย



ระยบิระยับยิง่กวา่ ในวันทีห่มิะเพิง่ตกจนกองสงูบนพืน้ ไฟทีป่ระดับตามตน้ไมจ้ะเปิดตัง้แต่เวลา 
17.00 น. ไปจนถงึ 22.00 น. คณุควรสวมเสือ้ผา้หนาๆ ทีเ่หมาะส าหรับการเดนิเลน่ตามทอ้งถนน 
เมือ่เดนิทางไปชมโบสถป์ระดับไฟ ศาลาประชาคม และบรเิวณอา่ว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 

พกัที ่   Hakodate Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ ิ– โกดงั

อฐิแดง – ลงิแชอ่อนเซ็น – อโุมงคไ์ฟโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

น าทา่นไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate 

Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก 

เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวัน ตั ้งแต่ตอนเชา้ตีหา้ถึง
เทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ 
ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล 
พรอ้มทั้งผลไมต้ามฤดูกาล บริเวณใกลเ้คียงมี
รา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีสุ่ดคอื Uni-
Ikura Domburi (ข้าวเส ิร ์ฟพร้อมหอยเม่น
ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น)  

พาท่านเดนิทางสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (ราคาทวัร ์

ไมร่วมคา่ลฟิตข์ ึน้หอคอย) เป็นป้อมปราการแบบ

ตะวันตกทีส่รา้งเสร็จเมือ่ 150 ปีมาแลว้ ววิมมุกวา้ง
อันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อม
โดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผูช้มจากลาน
สังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 
107 เมตร ซึง่อยู่ตดิกับตัวป้อม คูป้อมรายลอ้มไป
ดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 1,600 ตน้ ท าใหห้อคอยโกเรยีว
คาคุกลายเป็นจุดชมซากุระล าดับตน้ๆ ของฮอกไก
โดในช่วงฤดูใบไมผ้ลใินฤดูรอ้น คูป้อมจะรายลอ้ม
ไปดว้ยความเขยีวชอุ่ม ซึง่เปลี่ยนเป็นสสีันเจดิจา้
จากใบไมส้แีดงสดในฤดูใบไมร้่วง ก่อนจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะในฤดูหนาว เกดิเป็นทวิทัศน์ที่
งดงามเกนิบรรยายในทกุๆ ฤดกูาล 

แลว้น าทา่นเดนิชมเมอืงที ่ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ ิ

(Motomachi District) แต่ก่อนบริเวณท่าเรือ

เมอืงฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรือแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้
ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญีปุ่่ น
แบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี 
จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่น
เมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซ ึง่ปัจจุบันยังคงมีอาคาร
สไตล์ตะวันตกและสิง่ก่อสรา้งที่มีชือ่เสยีง ไดแ้ก่ 
หอ้งโถงอนุสรณ์สไตลจ์นี, ศาลาประชาคมฮาโกดา
เตะ, โบสถรั์สเซยีออโธด็อกซ,์ สถานกงสลุอังกฤษ
เกา่, บา้นเกา่ตระกลูโซมะ, วัดฮงิาชฮิอนงันจ ิสาขา
เมอืงฮาโกดาเตะ, โบสถอ์ปิิสโคปัล,โบสถโ์มโตมาจิ
โรมันคาธอลคิ 

น าท่านชม โกดงัอ ิฐแดงร ิมน ้า (Red Brick 

Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสี

แดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิ
แม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง 
รา้นอาหาร และสถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ 
นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีทั่นสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนม
หวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิ
ทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ JAPANESE SET (4) 

น า ท่ า น ช ม  ลิง แช่ บ่ อ น ้า ร ้อ น  ณ  ส วน

พฤกษศาสตรเ์ขตร้อนฮาโกดาเตะ  อยู่ใน

ตรอกน า้พุรอ้นยุโนะคาวะ ซึง่มลีงิญีปุ่่ นอาศัย

อยู่มากมาย ในฤดูหนาว สระจะเต็มไปดว้ยน ้าพุ

รอ้น ท่านจะไดเ้ห็นลงินอ้ยใหญแ่ชน่ ้ารอ้นอยา่งมี

ความสุข  มั นช่าง เ ป็นภาพที่ช่ าง น่ า เ อ็ นดู  

โดยเฉพาะในวนัทีม่หีมิะตก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้เดนิทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ในชว่งฤดหูนาวนัน้เมอืงโทยะ (Toya) 

นัน้ก็มกีารประดับประดาดว้ยหลอดไฟจ านวนกวา่ 12,000 ดวงตามถนนจากเมอืงอนเซ็นไปยังรมิ

ฝ่ังทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เรยีกวา่ ถนนประดบัไฟ (Illumination Street) อยู่ตลอด

ทั้งปี นอกจากนี้ตัง้แต่ช่วงปลายเดือนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปที่ ลานนงิวิะอฮิโิรบะ (Nigiwai 

Hiroba) ใจกลางเมอืงออนเซ็นก็จะไดเ้ห็น อุโมงคป์ระดบัไฟ (Illumination Tunnel) อกี

ดว้ย อโุมงคท์ีส่วา่งไสวระยบิระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดว้ยหลอดไฟ LED จ านวนกวา่ 
400,000 ดวงนี ้

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 

พกัที ่ TOYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

อสิระใหท้า่นอาบน า้แรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน)  

วนัที ่4 ลานสก ีRusutsu Ski Resort – โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ี- โรงเป่า

แก้วคิตาอิชิ –  โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE –  ซปัโปโร - ชมงาน 

Sapporo White Illumination 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่Rusutsu Ski Resort เป็นลานสกเีพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่คีวามยาวถงึ 

42 กโิลเมตร และใชก้อนโดลา่ (กระเชา้) ตอ่กันถงึ 4 ตัว มรีา้นอาหาร บอ่น ้ารอ้น สิง่อ านวยความ
สะดวกเพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจครบครัน แถมภายในรสีอรท์ยังมคีวามบันเทงิหลากหลายรปูแบบ 
ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมลานสก ี 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เชา้ชดุและอปุกรณต์า่งๆ http://ski-rusutsu.com/) 

http://ski-rusutsu.com/


หมายเหต ุ: กรณีทีล่านสก ีRUSUTSU ปิด หรอื มเีหตขุัดขอ้งท าใหไ้มส่ามารถเขา้ไปเลน่หรอืท ากจิกรรมใดๆ 

ได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นไปลานสกใีกลเ้คยีงหรอื ลานสกทีีอ่ยูใ่นเสน้ทางทัวร ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย ในชว่ง

ปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมี

สไตลร์ูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ น าท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุที่ไดรั้บ

ความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่
อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น า
สนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่น
ที่เหลือไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิ
สแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ อสิระใหท้่านรูป
เป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอ

ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละ

เครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อัน

งดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้
และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ 
ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้น
ขายกลอ่งดนตร ีซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึ
ขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได ้
ดว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครื่องแกว้ ที่มีตัง้แต่
กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบ

ตา่งๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะ รา้น 

KITAKARO ซึง่มีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ 

ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้
ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้ง
มเีวลากับรา้นนี ้คอื  

รา้น LeTAO รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศ

ในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขับกล่อมดว้ย
เพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานช็อคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตที่ข ึน้ชือ่ของ

เมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมท่ัวทัง้
เกาะ ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน)  

น าท่านสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตาม

อัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาวซปัโปโร ไวท ์อลิลูมเินชนั (Sapporo 

White Illumination) นับเป็นเทศกาลทีส่รา้งสสีนัใหก้ับฤดหูนาวของซปัโปโร (Sapporo) ซึง่เป็น

เมอืงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด (Hokkaido) และเป็นเทศกาลประดับไฟที่จัดขึน้เป็นครัง้แรกใน
ประเทศญีปุ่่ นในปีค.ศ. 1981 โดยในครัง้แรกนัน้ใชห้ลอดไฟจ านวนประมาณ 1,000 หลอด และ 
37 ปีต่อมาก็เพิม่จ านวนหลอดไฟมากขึน้ถงึกว่า 780,000 ดวงเลยทีเดยีว  สถานที่จัดงานอยู่
บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) มกีารจัดแสดงชิน้งานมากมายหลากหลายแบบทัง้ที่
แสดงถงึธรรมชาตอิันงดงามของฮอกไกโด  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) รา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์ไลน์อาหารก็มมีากมายหลาย

ชนิดที่มีใหเ้ลือก โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ 

หอยแมลงภูน่วิซแีลนด ์หอยตลับ กุง้กา้มกราม กุง้แมน่ ้า กัง้ ปลาไข ่ปลาแซลมอน และไฮไลทท์ี่

ชาวไทยรอคอย คอื ปู ฮอกไกโด  3 ชนดิ ไดแ้ก่ ขาปูยักษ์ ปูหมิะชือ่ดัง และปูขนตัวใหญ่ // 

ส าหรับคนรักอาหารโปรตนี จะมเีนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั และเนือ้แกะ ใหบ้รกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที ่ Mystays Sapporo Susukino หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วงาน Sapporo Snow Festival 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9)   

 อสิระใหท้่านท่องเทีย่วในเมอืงซปัโปโรตลอดท ัง้วนั มสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอยู่
หลายที ่โดยทา่นสามารถใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ หรอื ชอ้ปป้ิงตามแหลง่ตา่งๆ  

  อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์โีอบารอค มลีักษณะพเิศษ  ทีม่ี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮอก
ไกโด ปัจจบุันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

 หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของ
ซัปโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
ญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัว  โลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น 
เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง 
รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอย
เชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

 สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)   ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จ  กลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ ่และยังเป็น
ทีต่ัง้ของหอคอยสง่สญัญาณซปัโปโร 

ย่านซูซูกโินะ (Susukino) ที่ย่านกนิดืม่ที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen 
Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละ
เครือ่งเคราตา่ง ๆ 



หรือ อสิระเที่ยวชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL (เทศกาลหมิะซปัโปโร) คือ งาน

เทศกาลหมิะและน ้าแข็ง ทีจั่ดขึน้ในชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธข์องทกุปีใน เมอืงซปัโปโรของฮอกไก
โด งานเทศกาลนี้มอีายุกวา่ 70 ปีแลว้ ภายในงานมไีฮไลทอ์ยู่ทีก่ารจัดแสดงประตมิากรรมหมิะ
เล็กใหญม่ากมายกลางเมอืง ซึง่นับเป็นงานอเีวน้ทป์ระจ าฤดหูนาวทีใ่หญท่ีส่ดุทีม่ผีูค้นจากท่ัวโลก
เดนิทางมาเขา้ร่วมงานกวา่ 2,600,000 คนเลยทเีดยีว และทีเ่ป็นขา่วใหญทุ่กปีคอืกลุม่คนไทยที่
ชนะการแขง่ขนัประกวดประตมิากรรมหมิะภายในงานมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

ธมีของประตมิากรรมหมิะจะแตกตา่งกันไปในแตล่ะปี โดยมขีอบเขตกวา้งมากตัง้แตส่ถาปัตยกรรม
ทางประวัตศิาสตร ์อยา่งสถาปัตยกรรมชือ่ดังระดับโลกและปราสาทญีปุ่่ นไปจนถงึตัวการต์นูจากอ
นเิมะ ประตมิากรรมหมิะบางชิน้มคีวามสงู 15 เมตร กวา้ง 25 เมตรเลยทเีดยีว ลานจัดงาน Odori 
(โอโดร)ิ คอื ลานจัดงานภายในสวนโอโดร ิตัง้อยู่กลางเมอืงซัปโปโรทอดยาวจากฝ่ังตะวันออก
ไปตะวันตก จัดแสดงประตมิากรรมหมิะขนาดยักษ์ตลอดเสน้ทางยาวกวา่ 1.5 กโิลเมตร แถมยัง
มไีลทอ์ัพประดับไฟตอนกลางคนืดว้ย เราจงึสามารถเดนิชมไดต้ลอดทัง้วนัไมม่เีบือ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พกัที ่ Mystays Sapporo Susukino หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
 
 



วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (10) 
น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ ่เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2-3 ทา่น  ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

30 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563 49,999.- 39,999.- 13,900.- 

5 - 10 ก.พ. 2563 53,999.- 43,999.- 13,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เมื่อทา่นไดท้ ารายการจองทวัร ์กบั เอก็ซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จากนัน้ เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั 

เพือ่แจง้นดัวนั ช าระเงนิ โทร 02-108-7828 ทา่นสามารถโอนเงนิผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอก็ซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรพัย ์ 281-222986-8 

 สาขาย่อยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรพัย ์ 732-2-31864-9 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบ
ใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วัน ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 



❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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